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LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wlkp.,k 0 listopada 2020 r.NZ.9022.428.2020.AK

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Szczecinie 
ul. J. Słowackiego 2 
71-434 Szczecin

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. działając 
na podstawie art. 54 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), po 
rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 października 2020 r., w sprawie zaopiniowania projektu Planu 
Urządzenia Lasu na lata 2020 - 2029 dla Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie wraz z Prognozą 
oddziaływania na środowisko,

opiniuje pozytywnie

przedłożony projekt Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa na lata 2020 - 2029 dla Nadleśnictwa 
Strzelce Krajeńskie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie wymagań 
higienicznych i zdrowotnych.

Uzasadnienie:
Dnia 12 października 2020 r. do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. wpłynął wniosek Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Szczecinie z dnia 6 października 2020 r., znak: ZU.6004.3.10.2017, w sprawie 
zaopiniowania projektu Planu Urządzenia Lasu na lata 2020 - 2029 dla Nadleśnictwa Strzelce 
Krajeńskie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Do wniosku dołączono projekt Planu Urządzenia Lasu na lata 2020 - 2029 dla Nadleśnictwa 
Strzelce Krajeńskie wraz załącznikami oraz Prognozę oddziaływania na środowisko Planu 
Urządzenia Lasu, opracowaną przez Pracownię Urządzeniową Biura Urządzania Lasu i Geodezji 
Leśnej Oddział w Gorzowie Wlkp. (data opracowania: Gorzów Wlkp., 2020 r.).

Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie jest nadleśnictwem dwuobrębowym o łącznej 
powierzchni 16595,32 ha w tym: Obręb Strzelce Krajeńskie 5647,93 ha oraz Obręb Wilanów 
10947,39 ha.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie administracyjnie obejmuje:
- w województwie lubuskim: w powiecie gorzowskim - gminę Kłodawa oraz w powiecie
- Strzelecko-Drezdeneckim - gminy: Dobiegniew, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyń;
- w województwie zachodniopomorskim: w powiecie choszczeńskim - gminę Bierzwnik.

Na terenie Nadleśnictwa zlokalizowane są trzy główne zbiorniki wód podziemnych: GZWP 
nr 135 Subzbiomik Barlinek (trzeciorzędowy zbiornik wód podziemnych o średniej głębokości ujęć 
50 m.), GZWP nr 136 Zbiornik Dobiegniew (trzeciorzędowy zbiornik sandrowy i morenowy, 
charakteryzujący się głębokością ujęć 50 m.), GZWP nr 138 Pradolina Toruń - Eberswalde (Noteć), 
(czwartorzędovvy zbiornik pradolin, głębokość ujęć 30 m.).
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Zadania wynikające z planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa obejmują:
1) określenie i przyjęcie etatów cięć użytkowania głównego;
2) opisanie i zestawienie projektowanych cięć rębnych w Nadleśnictwie; ; ’
3) zadania z zakresu hodowli lasu tj. odnowień i zalesień, odnowień‘pod osłoną, •wprowadzenia

podszytów, pielęgnowania gleby, upraw i młodników oraz melioracji; ■
4) zadania z zakresu ochrony lasu będą polegające na profilaktyce i walce ze szkodnikami 

i chorobami występującymi w lasach;
5) zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
6) zadania z zakresu ubocznego użytkowania lasu (pozyskania żywicy, karpiny przemysłowej 

i kory garbarskiej) oraz gospodarki łowieckiej;
7) zadania w zakresie infrastruktury technicznej.

Plany inwestycyjne w perspektywie do roku 2035 obejmują:
1) budowę samodzielnych kancelarii leśniczego w leśnictwie Złotawa i leśnictwie Wilanów 

(realizacja 2019 - 2020) oraz leśnictwie Choniętowo (realizacja 2027 - 2028);
2) budowę tradycyjnej leśniczówki dwulokalowęj wraz z budynkiem gospodarczym w leśnictwie 

Górki (realizacja 2025 - 2026);
3) budowę obiektów drogowych w leśnictwach: Górki, Danków, Chomętowo, Wilanów, Złotawa 

i Długie;
4) prowadzenie stałych prac remontowo-konserwacyjnych przy istniejących szlakach 

komunikacyjnych o łącznej długości około 800 km;
5) roboty remontowo-odtworzeniowe przy około 10 przepustach drogowych.

W załączonej do wniosku Prognozie oddziaływania na środowisko poddano analizie i oceniono 
skutki, jakie mogą wynikać z realizacji ustaleń przedmiotowego Planu Urządzenia Lasu dla 
poszczególnych elementów środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Z przedłożonej Prognozy wynika, że:
y Grunty Nadleśnictwa leżą poza zasięgiem stref ochronnych ujęć wody przeznaczonej do 

spożycia, ustanowionych formalnie decyzjami właściwych organów,administracji rządowej. 
y Ogólna analiza oddziaływania ustaleń Planu pozwala stwierdzić, że nie wpływa on znacząco 

negatywnie na środowisko i poszczególne jego elementy. 
y Plan urządzenia lasu nie zawiera propozycji zadań mających znaczący wpływ na zdrowie 

i życie ludzi.
Biorąc pod uwagę charakter przewidzianych na terenie objętym Planem Urządzenia Lasu 

działań, stwierdza się, iż realizacja postanowień przedmiotowego dokumentu nie spowoduje 
znaczącego oddziaływania na zdrowie ludzi.

Jednocześnie wskazuje się, że na etapie realizacji planowanych zamierzeń należy 
uwzględnić położenie przedmiotowego nadleśnictwa w granicach Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych: GZWP nr 135 Subzbiomik Barlinek, GZWP nr 136 Zbiornik Dobiegniew, GZWP 
nr 138 Pradolina Toruń - Eberswalde (Noteć) oraz związane z tym nakazy, zakazy i ograniczenia.

W świetle powyższego Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie 
Wlkp. opiniuje pozytywnie przedłożony projekt Planu Urządzenia Lasu na lata 2Ó20 - 2029 dla 
Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
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